
HER yıl kendini 
yenileyen modada 
2020 çok farklı geçe-
cek. Başta ABD olmak 
üzere sokaklara şimdi-
den yayılmaya başlayan 
“Underboob” modası, 
şimdilik Türkiye’de az 
sayıda görülüyor olsa 
da, havaların ısınmasıy-
la birlikte kendini çok 
daha fazla hissettire-
cek.  2’DE
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BU YIL
MODA
ÇOK
SICAK!

GIDA TERÖRÜ
BÖYLE ENGELLENEMEZ

TARIM yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
gıda terörüne karşı mücadelenin 
eksik kaldığını söyledi. Yıldı-
rım, lokantalardaki denetimin 
yetersiz olduğunu, ürünün 
kaynağının daha sık de-

netlenmesi ve cezaların 
artması gerektiğini 

söyledi. 7’DE
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DİYETİSYEN 
Burçin Çelike-
zer, gribe karşı 
doğru beslen-
menin önemine 
değindi. 11’DE

GRİBE
KARŞI
DİKKAT
EDİN!

SIRADA
İL VAR

DİKENLER
BATIYOR!

CHP İzmir’de 
ilçe kongrelerinin 
tamamlanmasıy-
la gözler il kong-
resine çevrildi. 
Bana göre bu 
süreçte en büyük 
darbe-
yi alan 
vekil 
Murat 
Bakan 
oldu.

1999 depremini 
yaşamış biri 
olarak, Elazığ ve 
Malatya’yı vuran 
depremi sahne-
den indiğimde 
öğrendim. Yaşa-
dıkla-
rımı 
hü-
zünle 
hatırlı-
yorum

Hamdi Türkmen 4’TE Zuhal Koçkar 11’DE

İZMİRİM Kart 1-8 Şubat tarihlerinde 
internet üstünden bakiye yüklemeleri-
ne bakım çalışmaları nedeniyle kapalı 
olacak. Bu sürede yalnızca gişeler ve 
otomatik makineler hizmet verecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, İzmir’in ikinci bir çevre 
yoluna ihtiyaç duyduğunu söyledi. Dağ, 
“Büyükşehir, elini taşın altına koymak 
isteyen iktidara engel olmasın.” dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
4 günlük İzmir çıkarmasında kente 
dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Akşener 
yüksek kiralar nedeniyle İzmir’de çok 
sayıda iş yerinin kapandığını söyledi.

İZMİRLİLER DİKKAT; 
1 HAFTA YOK!

DAĞ’DAN ÇEVRE 
YOLU TEPKİSİ

Corona nedeniyle Çin’e gitmeyen mermerciler İzmir’e akın edecek

Dünya mermer sektörünün en önemli fuarı, Corona’ya yenildi. Çin’deki Xiamen Fuarı 
ertelenince İzmir fuarcılığına gün doğdu. Fuara bu yıl 100 bine yakın insan bekleniyor.

Sağlık turizminin önemli kenti İzmir, yeni hastaneleriyle gücüne güç katarken 
bazı hastanelerin kapatılacağı dedikodusuna üst perdeden yalanlama geldi.

CIN ERTELEDI
IZMIR’E YARADI

AKŞENER’DEN 
İZMİR ÇIKARMASI

ÖLDÜREN GRİP ERTELETTİ!
DOĞALTAŞ ve teknolojilerine yönelik en 
büyük fuara ev sahipliği yapan Çin, Co-
rona Virüsü nedeniyle, fuarını Haziran’a 
erteledi. Çin’in erteleme kararı, mallarının 
önemli kısmını bu ülkeye satan Türk mer-
mercilik sektöründe şok etkisi yarattı.   

İZMİR İYİ DEĞERLENDİRMELİ
XIAMEN’DEN gelen erteleme haberi 
sektörün en büyük ikinci fuarı olmayı ba-
şaran Marble İzmir’in daha da büyümesi-
ni sağlayabilir. Ziyaretçi sayısının artması, 
kent ekonomisi için çok önemli. Zira kente 
bıraktığı döviz oldukça yüksek. 8’DE

İYİYİZ AMA...
İZMİR İl Sağlık Mü-
dürü Mehmet Burak 
Öztop, merak edilenleri 
yanıtladı. Çiğli Bölge 
Hastanesi’nin kapatılma-
yacağını söyleyen Öztop, 
organ ve doku bağışında 
İzmir’in birçok 
Avrupa ülke-
sinden daha 
iyi durumda 
olduğunu 
dile getirdi.  
8’DE

KAMULAŞTIRMA NEDEN HIZLI?
ÇEŞME’DE Araplar tara-

fından yapılacağı söyle-
nen proje için Türk yetki-

liler açıklama yapmalı
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

O HASTANE KAPANMAYACAK!
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KONAK Belediyesi, 31 Mart sonrası 
açılış mevsimini en erken açan bele-
diyelerin başını çekiyor. Dümene Ab-
dül Batur’un geçtiği ilçede yatırımlar 
oldukça hızlı tamamlanıyor. 5’TE

YILLAR yılı metropol belediyeler 
üstünden siyasetin yapıldığı İzmir’de 
bu dönem uzak ilçeler oldukça gün-
demde. Bu ilçelerin başkanlarından 
kimileri başarılarıyla gündeme gelir-
ken, kimileri ise siyaset ve polemik-
lerle gündeme geliyor. 4’TE

KONAK’TA
AÇILIŞ MEVSİMİ

“HOCA” BU KEZ
BİLİM ÖĞRETECEK

KARABAĞLAR 
Belediyesi,  yeni 

dönemini başarı-
larla taçlandırıyor. 

Nasrettin Hoca 
heykeli, çocuklar 

için bilim 
merkezi olacak. 

O HASTANE KAPANMAYACAK!

UZAK İLÇELER
DİKKAT ÇEKİYOR

HEM İSA’YA
HEM MUSA’YA 4’TE 9’DA

Ali Ekber 
Yıldırım

Mehmet 
Burak 
Öztop

Muhittin
Selvitopu

Abdül 
Batur


